
PERSEMBAHAN 

 

DENGAN MENGUCAP ”BISMILLAHIROHMANIROHIM” 

 

KUPERSEMBAHNKAN KARYA INI SEBAGAI TANDA 

CINTA, KASIH, SAYANG, DAN BAKTI 

 

KEPADA: 

 

Papa dan Mama tersayang 

FIRMAN DESICA B.E  (ALM) 

Dan 

DRA. F. ISYUDIARTI 

Terima kasih buat cinta, kasih, sayang, dan perhatian kalian. 

Terutama pengorbanan hati, pikiran dan materi yang terlimpah 

selama aku masih dalam kandungan sampai aku bernafas saat 

ini. Yang sudah menanti dengan penuh kesabaran dan air mata. 

Hingga papa berpulang lebih dulu belum sempat menyaksikan 

kelulusan ananda tersayangnya. Dan mama yang selalu tulus 

meunggu sampai hari ini tiba. Terima kasih sudah menjadi orang 

tua terhebat untuk kami ketiga putri tercinta. Membuat halaman 

ini terasa berat. Air mata menetes mengingat semua harapan 

kalian terutama mama. Jangan pernah lelah membimbing kami, 

ma. Selamanya kami sayang mama dan papa. 



Mba Adhesty (Ati) Saptananoer S.s 

Recordmu terpecahkan mba. Ga bangga sih. Sedih malah. Tapi makasi udah 

selalu dukung dan nasehatin aku. Selalu kuat ngadepin kehidupanmu. 

Sabar itu ga pernah berbatas. Makasih udah kasih ponakan yang super lucu. 

Dek mika yang imut, mbeling, petakilan. Seperti yang kamu tulis 

disancawanamu “we always trinity”.  

Mba Radhica (Dika) Meinarty Noer S.Psi 

Makasih udah mau jadi teman bergunjing dan sharing. Walo jarang ketemu, 

tapi mau ngobrol. Berasa jarak ga ada. Makasi buat supportnya, buat selalu 

belain dari mama. Walo kadang suka marahin aku. Jangan nyerah buat 

selalu cari jati diri (apalah). Moga apa yang diinginkan tercapai satu-satu. 

Hendrik Arwandi 

Aa, yahku, culita, abang makasi udah hadir dalam hidup dan menjadi 

bagian penting dalam perjalanan ini. Walo datengnya telat, tapi disaat yang 

tepat. Makasi udah mau jadi tempat buang amarah, keluh kesah, kebetean, 

dan kekesalanku. Makasi udah kasih support sebegitunya untuk aku (yang 

tau cuma ALLAH SWT, aku dan kamu). Makasi udah mau berjuang untuk 

aku dan selalu mengedepankan aku dalam hidupmu. Tapi perjuangan kita 

nanti akan lebih terjal dan panjang. Semangat terus ya yahku. Terus lah 

membuatku bangga dan terkagum-kagum akan kamu. Dan hei!! Akhirnya 

namamu yang tertulis disini  

 


